
 

 

 University of Groningen

Early detection and prevention of first symptoms of psychiatric disorders in adolescence
el Bouhaddani, Saliha

DOI:
10.33612/diss.99345675

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2019

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
el Bouhaddani, S. (2019). Early detection and prevention of first symptoms of psychiatric disorders in
adolescence. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.
https://doi.org/10.33612/diss.99345675

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.99345675
https://research.rug.nl/en/publications/dbb123f7-f4f4-4565-b995-5634c3d6368c
https://doi.org/10.33612/diss.99345675


152

The impo•ant •ing
• not • s•p Ques•oninG 

Curiosi• has its own •ason for exis•nce 
  Albert Einstein   

Saliha_El_Bouhaddani_137701_Gprint115_4x4FC_168paginas_rfp.indd   152 17-9-2019   17:44:09



153

Summary
      

Background
Several studies have demonstrated that 75% of psychiatric disorders develop 
before the age of 25 [1]. Early symptoms of these disorders are often unstable 
and co-occurring, and are often considered as developmental phenomena 
in adolescence that will disappear over time [2]. However, if persistent, these 
symptoms are associated with an elevated risk of developing psychiatric 
disorders later in life [3]. Therefore, it is important to examine which factors 
contribute to the persistence of early psychiatric symptoms. Furthermore, the 
development of these early psychiatric symptoms into severe disorders could be 
prevented by offering early treatment during adolescence [4]. There are currently 
limited appropriate interventions for dynamic early psychiatric symptoms, 
while common preventive interventions target specific psychiatric disorders. To 
reduce psychiatric symptoms at an early stage, interventions should be more 
transdiagnostic, with a strong focus on risk and protective factors [5]. The aim of 
this study was to examine methods to identify adolescents at risk for persistent 
early psychiatric symptoms in a general adolescent population, as well as the 
effect of a transdiagnostic intervention for multiple psychiatric symptoms.

Overview and main findings
In Chapter 1 the layout of this study is described. A two-stage screening, with a 
follow-up at 12 months, was conducted to screen 1,841 adolescents of differing 
ethnic backgrounds for psychiatric symptoms and contextual risk factors. 
Thereafter, adolescents with persistent psychiatric symptoms were offered a 
transdiagnostic intervention. The intervention was based on empowerment and 
cognitive bias modification elements. The effect of the intervention was examined 
using pre-treatment, post-treatment and six-month follow-up measurements. 

Chapter 2 constitutes an account of social exclusion as a factor linked to the 
elevated risk of developing psychopathology [6]. In this study low peer status 
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was considered a form of social exclusion. We examined the associations 
between low peer status and psychosocial problems, subthreshold psychotic 
experiences and the short-term trajectories of these symptoms. Low peer 
status was associated with more persistent psychosocial problems (OR = 4.36, 
95% CI = 1.73-10.96, p < 0.05) and a higher level of subthreshold psychotic 
experiences (OR =1.47, 95% CI = 1.03-2.10, p < 0.05). Being neglected by peers 
was most strongly associated with (persistent) mental health problems. The 
results of this study highlight the psychological importance of belonging to a 
social group and corroborate previous findings that social exclusion is a risk 
factor for subthreshold psychotic experiences and psychosocial problems. 

Chapter 3 comprises a report on the mechanisms of negative attention bias 
and ethnicity-related attention bias. Negative attention bias is defined as the 
preferential allocation of attention to negative stimuli [7]. Ethnicity-related 
attention bias is the tendency to pay attention to other-ethnicity stimuli rather 
than to own-ethnicity stimuli. The presence of ethnicity-related attention 
bias could (if, in social situations, members of another ethnicity draw more 
attention than one’s own ethnicity) contribute to the feeling of being isolated, 
which, in turn, can lead to higher risk of developing mental health problems. 
We investigated the extent to which attention bias towards negative emotions 
and ethnicity-related attention bias were present in two populations: native 
Dutch adolescents and ethnic minority Dutch adolescents. Attention bias 
towards negative emotions was present in the native and ethnic minority 
adolescents alike. No evidence was found of an ethnicity-related attention bias. 

In Chapter 4 the differences in incidences of subthreshold psychotic experiences 
between ethnic majority and minority groups are detailed. These are often 
related to differences in exposure to socio-environmental risk factors. Adverse 
social experiences might contribute to the elevated risk of psychiatric symptoms 
among ethnic minorities [8, 9]. We explored the prevalence of subthreshold 
psychotic experiences, as well as the association between these experiences 
and ethnic identity and perceived discrimination. The prevalence of reporting 
at least one subthreshold psychotic experience with distress ranged from 9.7% 
to 19.5% across the ethnic groups and did not differ between adolescents from 
ethnic minority and majority groups. Perceived personal discrimination was 
associated with subthreshold psychotic experiences (OR= 2.30, 95% CI= 1.22-
4.34, p < 0.05). When subdividing subthreshold psychotic experiences into 
subthreshold hallucinatory and subthreshold delusional experiences, perceived 
personal discrimination was associated only with delusional experiences, OR= 
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2.94, 95% CI= 1.43-6.06, p < 0.01. Weak ethnic identity was associated with 
a higher risk of subthreshold psychotic experiences (OR= 2.04, 95% CI= 1.14-
3.66, p< 0.05). These results underline the need to strengthen identity as a 
protective mechanism against psychiatric problems. 

Chapter 5 contains the details of our research into the trajectories of 
psychiatric problems during adolescence and our examination of potential 
markers of persistence of psychiatric symptoms in adolescence. We used the 
Strength and Difficulties Questionnaire to determine the differing trajectories of 
psychosocial problems. The results showed that 75.6% of the sample reported 
no problems, while 11.9% were marked by a remitting trajectory of problems, 
9.7% by an incident trajectory of problems and 2.8% by a persistent trajectory. 
Subthreshold psychotic experiences and previous traumatic experiences were 
significantly associated with persistent trajectories. Whereas the focus of most 
screening methods for psychiatric symptoms in adolescence is on internalising 
and externalising problems, these results suggest that additional screening 
for traumatic and subthreshold psychotic experiences might improve early 
detection methods. 

Chapter 6 comprises a report on the evaluation of the effectiveness of a 
transdiagnostic intervention that targets the underlying mechanisms of 
psychiatric symptoms in adolescents. Psychiatric symptoms are common in this 
age group and can constitute a risk factor for developing a psychiatric disorder 
in adulthood [3, 4]. The heterogenetic character of psychiatric symptoms in 
adolescence indicate that a transdiagnostic intervention might be more suitable 
in this phase. The results of the use of the transdiagnostic intervention indicated 
a decrease in negative attention bias and in subthreshold psychotic, anxiety, 
depression and behavioural symptoms immediately after the intervention and 
at follow-up.
Overall, persistent psychosocial problems, distress and low self-esteem had 
decreased at follow-up. The findings provide initial support for the short- and 
long-term efficacy of a transdiagnostic intervention. 
Chapter 7 comprises a general discussion of the above main findings. 
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Conclusions
The aim of this thesis was to examine a transdiagnostic early detection method 
for adolescents at risk for persistent psychiatric symptoms. Furthermore, we 
developed and evaluated a transdiagnostic intervention for early persistent 
psychiatric symptoms. The main conclusions of this study are twofold. Firstly, 
early identification of adolescents at risk for persistent psychiatric problems is 
feasible in a regular school setting. Adding risk-factors such as subthreshold 
psychotic and previous traumatic experiences to existing screening methods 
can contribute to a more effective method of detecting adolescents at risk for 
persistent psychiatric symptoms. Secondly, a transdiagnostic intervention 
can contribute to reducing persistent psychiatric symptoms and the risk of 
psychiatric disorders. As a next step, a randomized controlled trial is needed 
to test the effectiveness of the intervention.
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Achtergrond
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat 75 procent van de psychi-
sche stoornissen zich vóór de leeftijd van 25 jaar ontwikkelt [1]. Vroege psychi-
atrische symptomen van deze stoornissen zijn vaak dynamisch, heterogeen 
en worden vaak gezien als onderdeel van ontwikkelingsfases in de adoles-
centie, die met de tijd zullen verdwijnen [2]. Als deze symptomen persisteren, 
kunnen ze gepaard gaan met een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
latere psychiatrische stoornissen [3]. Daarom is het belangrijk om te onder-
zoeken welke factoren bijdragen aan het voortbestaan   van vroege psychia-
trische symptomen. Verder kan de ontwikkeling van deze vroege psychiatri-
sche symptomen worden voorkomen door een preventieve behandeling in de 
adolescentie [4]. Tot op heden zijn er maar beperkt interventies voor dyna-
mische, vroege psychiatrische symptomen beschikbaar. De meeste preven-
tieve interventies zijn gebaseerd op specifieke psychiatrische stoornissen. 
Om psychiatrische symptomen in een vroeg stadium te verminderen, zouden 
interventies meer transdiagnostisch moeten zijn, met een sterke focus op 
algemene risicofactoren en beschermende factoren [5]. Dit proefschrift heeft 
als doel methoden te onderzoeken om adolescenten te identificeren die het 
risico lopen op aanhoudende vroege psychiatrische symptomen. Verder is 
de werking van een transdiagnostische interventie gericht op verschillende 
psychiatrische symptomen onderzocht.

Hoofdbevindingen
Hoofdstuk 1 beschrijft de opzet van de studie. De studie maakte gebruik van 
een screening in twee fases: een eerste screening en een tweede screening na 
12 maanden. Op die manier zijn 1.841 adolescenten met verschillende etnische 
achtergronden gescreend op psychiatrische symptomen en contextuele risico-
factoren. Aan adolescenten met aanhoudende psychiatrische symptomen op 
beide screeningsmomenten is een transdiagnostische interventie aangeboden. 
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Deze interventie bestond uit empowerment en cognitieve bias modificatie 
elementen. Het effect van de interventie werd onderzocht met behulp van een 
meting voorafgaand, na afloop en 6 maanden na de interventie. 

Hoofdstuk 2 beschrijft sociale uitsluiting als een factor die verband houdt 
met een verhoogd risico op de ontwikkeling van psychopathologie [6]. In deze 
studie werd een lage peerstatus beschouwd als een vorm van sociale uitslui-
ting. De associaties tussen een lage peerstatus en psychosociale problemen, 
subklinische psychotische ervaringen en de korte termijn trajecten van deze 
symptomen zijn onderzocht. Een lage peerstatus werd geassocieerd met 
meer persistente psychosociale problemen (OR = 4.36, 95% CI = 1.73-10.96, 
p <0.05) en een hoger niveau van subklinische psychotische ervaringen (OR = 
1.47, 95% CI = 1.03-2.10, p <0.05). De resultaten van deze studie benadrukken 
het psychologisch belang van het behoren tot een sociale groep en bevestigen 
eerdere bevindingen dat sociale uitsluiting een risicofactor is voor subklinische 
psychotische ervaringen en psychosociale problemen.

Hoofdstuk 3 beschrijft de mechanismen van negatieve aandachtsbias 
en etniciteit-gerelateerde aandachtsbias. Negatieve aandachtsbias werd 
gedefinieerd als de voorkeur van aandacht voor negatieve stimuli [7]. Etniciteit-
gerelateerde aandachtsbias is de neiging om meer aandacht te besteden aan 
andere etniciteitstimuli in plaats van aan eigen etniciteitstimuli, bijvoorbeeld 
als in sociale situaties leden van een andere etniciteit meer aandacht trekken 
dan de eigen etniciteit. De aanwezigheid van een etniciteits-gerelateerde 
aandachtsbias kan bijdragen aan het gevoel meer geïsoleerd te zijn, wat kan 
leiden tot meer risico op psychische symptomen. In dit hoofdstuk is onderzocht in 
welke mate negatieve aandachtsbias en etniciteits-gerelateerde aandachtsbias 
aanwezig waren in twee populaties: adolescenten met en zonder een niet-
westerse migrantenachtergrond. Negatieve aandachtsbias was aanwezig bij 
zowel adolescenten met en zonder een niet-westerse migrantenachtergrond. 
Er werd geen bewijs gevonden voor een de aanwezigheid van etniciteits-
gerelateerde aandachtsbias.

Hoofdstuk 4 beschrijft de verschillen in incidentie van subklinische psycho-
tische ervaringen met distress tussen etnische meerderheids- en minder-
heidsgroepen. Negatieve sociale ervaringen kunnen bijdragen aan het 
verhoogde risico op psychiatrische symptomen bij etnische minderheden [8, 9]. 
In dit hoofdstuk is de prevalentie van subklinische psychotische ervaringen, 
en de associatie tussen deze ervaringen en etnische identiteit en discriminatie 
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onderzocht. De prevalentie van het rapporteren van ten minste één subkli-
nische psychotische ervaring met distress varieerde van 9,7% tot 19,5% 
voor alle etnische groepen en verschilde niet tussen adolescenten uit etni-
sche minderheden en meerderheidsgroepen. Persoonlijke discriminatie werd 
geassocieerd met subklinische psychotische ervaringen (OR = 2.30, 95% CI 
= 1.22-4.34, p <0.05). Bij het opsplitsen van subklinische psychotische erva-
ringen in subklinische hallucinatoire belevingen en subklinische delusionele 
ervaringen, werd persoonlijke discriminatie alleen geassocieerd met subkli-
nische delusionele ervaringen (OR = 2,94, 95% CI = 1,43-6,06, p <0.01). Een 
zwakke etnische identiteit ging gepaard met een hoger risico op subklini-
sche psychotische ervaringen (OR = 2,04, 95% BI = 1,14-3,66, p <0.05). Deze 
resultaten benadrukken de noodzaak om de identiteit te versterken als een 
beschermend mechanisme tegen psychiatrische problemen. 

In hoofdstuk 5 zijn de trajecten van psychiatrische problemen tijdens de adoles-
centie bestudeerd en zijn mogelijke markers van persistentie van psychiatri-
sche symptomen in de adolescentie onderzocht. De resultaten toonden aan dat 
75,6% van de steekproef geen tot weinig psychiatrische symptomen meldde, 
terwijl 11,9% werd gekenmerkt door een remissie van psychiatrische symp-
tomen, 9,7% door een incidenttraject van psychiatrische symptomen en 2,8% 
door een aanhoudend traject van psychiatrische symptomen. Subklinische 
psychotische ervaringen en eerdere traumatische ervaringen hingen samen 
met aanhoudende psychiatrische symptomen. Terwijl de meeste screenings-
methoden voor psychiatrische symptomen in de adolescentie zich richten op 
internaliserende en externaliserende problemen, suggereren deze resultaten 
dat het opnemen van vragen met betrekking tot traumatische en subklinische 
psychotische ervaringen vroeg detectiemethoden kan verbeteren.

In hoofdstuk 6 werd de werking van een transdiagnostische interventie 
gericht op de onderliggende mechanismen van psychiatrische symptomen bij 
adolescenten onderzocht. Psychiatrische symptomen komen vaak voor in de 
adolescentie en kunnen een risicofactor vormen voor het ontwikkelen van een 
psychiatrische aandoening op volwassen leeftijd. Het heterogene karakter 
van deze symptomen maakt dat een transdiagnostische interventie wellicht 
meer geschikt is om deze klachten te verminderen. Resultaten van de trans-
diagnostische interventie in dit onderzoek toonden een daling van de nega-
tieve aandachtsbias en van subklinische psychotische, angst, depressieve en 
gedragssymptomen, onmiddellijk na de interventie en tijdens de follow-up. 
Bij follow-up waren de psychosociale problemen gedaald en het zelfbeeld 
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verbeterd. De bevindingen bieden een eerste ondersteuning voor de korte- en 
lange termijn effectiviteit van een transdiagnostische interventie. 
Hoofdstuk 7 geeft een algemene discussie over de hierboven beschreven 
belangrijkste bevindingen.

Conclusies
Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van een   transdiagnostische 
vroegdetectie methode voor adolescenten die het risico lopen op aanhoudende 
psychiatrische symptomen. Verder is het onderzoek gericht op het ontwikkelen 
en evalueren van een transdiagnostische interventie voor vroege, persistente 
psychiatrische symptomen. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn 
tweeledig. Ten eerste is vroege identificatie van adolescenten met een risico 
op aanhoudende psychiatrische problemen haalbaar. Het toevoegen van risi-
cofactoren als subklinische psychotische ervaringen en eerdere traumatische 
ervaringen aan bestaande screeningsmethoden kan bijdragen aan een effec-
tievere manier om adolescenten, die het risico lopen op aanhoudende psychi-
atrische symptomen, te detecteren. Ten tweede kan een transdiagnostische 
interventie bijdragen aan het verminderen van aanhoudende psychiatrische 
symptomen. Als een volgende stap is een gerandomiseerde, gecontroleerde 
studie nodig om de effectiviteit van de interventie te testen.
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en prof. dr. Verhulst voor het lezen en beoordelen van dit proefschrift.

Dr. Marcia Adriaanse, jij stond aan het begin van dit onderzoek. Dank voor het 
delen van al jouw ervaringen waar wij verder op hebben kunnen bouwen. En 
leuk dat je komt opponeren!

Manisha Lalji, jij hebt in de drukste periode van dit project veel voor mij bete-
kent. Het was fijn om iemand naast mij te hebben aan wie ik alles kon toe 
vertrouwen. Ik heb je leren kennen als een organisatietalent die alles tegelij-
kertijd kon. Ik hoop dat je inmiddels de plek hebt gevonden waar jouw talenten 
tot recht komen. Dank je wel voor alle steun.  
Alle studenten die hebben meegeholpen bij de uitvoering van het dit onder-
zoek: Abdel, Bouchra, Busra, Chrissy, Folkert, Melissa, Michelle, Minou, Rina, 
Saida, Samantha, Samia, Sara, Soumia, Simone, Stephano, Tanja en Zakia: 
dank voor alle inzet!

Dank aan alle trainers die hebben meegeholpen bij de uitvoering de Mastermind 
training op scholen door heel het land: Anouk Sijbenga, Charlotte van Duinen, 
Floris Munneke, Manon Merkus en Ria Tetterloo. Floris Munneke, jou dank ik 
het bijzonder. Allereerst voor het geven van de training. Ik vond het mooi om 
te zien hoe jij vanuit jezelf contact maakte met de jongeren en op hen afstemde. 
Daarnaast dank ik jou voor je bijdrage aan het onderzoek naar de cultuursen-
sitiviteit van de training. 
Dank Rob van Dijk en Jamal Charif voor het beoordelen van de video’s van de 
training op cultuursensitiviteit. Dank aan Arjo Haasnoot voor de inspirerende 
intervisie sessies.

Ferry Goossens, Albert Boon, Anouk Sijbenga en Mark van der Gaag, dank 
voor jullie deelname aan de brainstormsessies die hebben plaats gevonden aan 
het begin van dit onderzoek.  
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Bij de vormgeving van de training hebben we zowel jongeren als experts laten 
deelnemen in een panel om de training van feedback te voorzien. Ik dank alle 
jongeren die tijd vrij maakten om hun input te geven over de inhoud van de 
training. Ik dank Hamid Ouali, Koos van den Bogaard en Ria van Dam voor de 
input vanuit hun expertise. 

Elske Salemink en Leonie de Voogd dank voor jullie input met betrekking tot 
het uitdenken van gezichtentaak. Jullie waren toegankelijk en dachten altijd 
mee. Daarnaast dank ik alle jongeren die zich lieten fotograferen voor de 
gezichtentaak. Inmiddels is er door heel Nederland wel een aantal miljoenen 
keren op jullie gezichten geklikt. Dank!

ZonMw en de Parnassia Groep dank ik voor hun financiële bijdragen die dit 
onderzoek mogelijk maakten. 
Veel dank gaat uit naar de Parnassia Academie, die dit promotieonderzoek 
faciliteerde. Lieve (ex-) collega’s van de Parnassia Academie in Castricum, ik 
heb niet eerder zo’n warme ontvangst gehad als bij jullie op de afdeling. De 
fotoroute teamdag en de wandeling in de duinen zijn mij nog altijd bij gebleven. 
Bij vlagen was het een invasie van allemaal nieuwe stagiaires die de gemid-
delde leeftijd van het team flink omlaag bracht. Iedereen werd met open armen 
ontvangen. Ik dank in het bijzonder Riet Lochy; lieve Riet, je bent een bijzonder 
mens. Dank voor je steun en het altijd meedenken!
Tanja Struik, jij stond aan het begin van mijn carrière. Ik kan me nog herin-
neren dat ik, als stagiaire klinische psychologie, je leerde kennen aan de Jan 
van Galenstraat in Amsterdam. Hoe mooi was het dat ik jou later (inmiddels 
als onderzoeker in spe) tegen kwam als directeur bij de Parnassia Academie. 
Ik voelde al op de Jan van Galenstraat jouw steun en vertrouwen. Dank je wel 
daarvoor, de momenten daar hebben er mede voor gezorgd dat ik hier nu sta. 
Mathijs Deen dank voor het meedenken bij het analyseren van de data. 

Dank aan alle collega’s van de Bascule en de Academische Werkplaats bij De 
Nieuwe Kans. Fijn dat jullie ruimte voor mij maakten om mij toch ergens onder 
de onderzoekers te voelen. Een groot deel van dit proefschrift is geschreven op 
de Piekstraat.  

Dank aan mijn paranimfen. Nour, we hadden zo tweelingzussen kunnen zijn! 
Wat een energie en passie heb jij in je, ik besef mede door jou hoe vermoeiend 
ik soms kan zijn :-P; prachtmens ben je! Een eer dat je vandaag naast me staat. 
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Mijn lieve broertje Said, ook jij bedankt dat je vandaag naast me staat. Ik denk 
dat je thuis het beste van allemaal begreep wat ik aan het doen was. Dank je 
wel voor de emotionele steun, en uiteraard de steun bij het programmeren van 
allerlei analyses. 

Gedurende de uitvoering van dit onderzoek was ik (bijna) elke vrijdag te vinden 
op de Overschiestraat waar ik met cliëntenzorg de wetenschap tot uiting zag 
komen in de praktijk. Lieve (ex-) collega’s van i-psy, de plek waar het allemaal 
begon, wat heb ik een ontzettend fijne tijd gehad met jullie. Van voetballen op 
de gang, gekke grappen tot late night chilling bij Meram. Bijzondere dank aan 
Wendell en Volkan voor jullie inspiratie. En aan Saloua, Narjiss en Nour, mede 
door jullie waren de vrijdagen een moment om naar uit te kijken. 

Ik dank graag mijn huidige collega’s van PsyQ Rotterdam-Zuid. Er was maar 
weinig nodig om mij bij jullie thuis te voelen. Bedankt voor alle bemoedigende 
woorden naar de afronding toe. Bijzondere dank aan Louisa Habtemicael voor 
het meedenken bij het vormgeven van de lay-out van dit proefschrift. 

Tot slot en niet minder belangrijk, dank aan mijn lieve familie en vrienden. 
Allereerst mijn ouders, dank voor alle mogelijkheden die jullie mij hebben 
gegeven, wetend dat jullie zelf ook een hele reis hebben gemaakt om mij hier te 
zien staan. Lieve zussen en broers, schoonfamilie, ik wil jullie bedanken voor 
alle steun die ik van jullie ontvangen heb de afgelopen jaren.  

Lieve Rusul, Seloua, Rosa en Safiyeh, het lot bracht ons ergens in 2006 samen 
in het enorme Gorlaeus in Leiden. Dank voor de vriendschap en de steun die 
jullie onvoorwaardelijk geven.
Rimanice, dank voor de decennia aan mooie momenten waar we op terug 
kijken. Anouk, onze avonturen samen, legden de voedingsbodem voor dit 
proefschrift. Dank voor je inspiratie en steun!
Rabiah, Malika en Najiha; onze koffie avondjes hielpen mij om tijdelijk mijn 
promoveer-stress te vergeten, jullie wisten precies die ingrediënten te vinden 
om me af te leiden van mijn werk. Dank voor jullie steun en liefde. 

De afgelopen jaren waren niet de meest makkelijke, lieve Jamal, desondanks 
heb jij mij onophoudelijk gesteund. In 2015 werd onze rijkdom geboren waar jij 
een absolute top-papa voor bent. Ik ben blij met jou in mijn leven. 
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Lieve Israa, je maakt me bewust van wat echt belangrijk is. Ik houd van jouw 
energie, je ondeugende pretogen en je aanstekelijke lach. Ik kan nu al aan je 
merken dat je een avonturier bent met een enorme dosis nieuwsgierigheid. Op 
naar alle avonturen die we samen gaan beleven. 
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Saliha el Bouhaddani was born on May 28th 1988, in Tazourakht, Morocco. 
After completion of her secondary education at Sint-Montfortcollege in 
Rotterdam, she started studying clinical psychology at Leiden  University. She 
obtained her master degree in 2010 and started the master forensic clinical 
psychology at the University of Amsterdam. She graduated in 2012 and started 
working as a psychologist at the Parnassia Groep. In 2013 Saliha started as a 
PhD-student at Parnassia Academy in collaboration with the Vrije Universiteit 
Amsterdam and Rijksuniversiteit Groningen, where she conducted a study on 
early detection and prevention of first symptoms of psychiatric disorders. Since 
January 2018 Saliha started the two year training of health care psychologist 
at PsyQ.
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